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1. DANE OGÓLNE 
 
 
 

 
 
 

Pieczęć PSSE 

Nazwa stacji 
 

 

Imię i nazwisko koordynatora 
 

 

Stanowisko 
 

 

 
 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych w powiecie  

Liczba szkół ponadgimnazjalnych, którym zaproponowano 
realizację programu w roku szkolnym 2014/2015 

 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych, które realizowały program w 
roku szkolnym 2014/2015 

 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych, które zwróciły kwestionariusze  

Liczba gimnazjów realizujących program   

Liczba ośrodków szkolno-wychowawczych  

Liczba podmiotów leczniczych realizujących program   

Liczba innych placówek (jakich?)  

 
 
2. EDUKACJA  UCZNIÓW  
 

Rodzaj klas Liczba klas Liczba uczniów 

Klasy „I”   

Klasy „II”   

Klasy „III”   

Klasy „IV”   

Klasy I, II, III gimnazjum   

Ogółem   

 
 
3. EDUKACJA RODZICÓW 
 

Liczba rodziców objętych edukacją   

 

W jaki sposób rodzicom zostały przedstawione założenia  
i treści programowe? 

Liczba odpowiedzi udzielonych przez koordynatorów 
szkolnych 

Poprzez dystrybucję składanek  



WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK  
Druk podsumowania dla koordynatora powiatowego  

VII edycja programu realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 

 
 

 2/6

W jaki sposób rodzicom zostały przedstawione założenia  
i treści programowe? 

Liczba odpowiedzi udzielonych przez koordynatorów 
szkolnych 

Za pośrednictwem uczniów  

Na zebraniach ogólnych z rodzicami  

Podczas indywidualnych konsultacji  

Poprzez gazetki szkolne  

Podczas spotkań specjalnych dot. programu   

Nie zostali zapoznani  

W inny sposób (Jaki?)  

 
 
4. EDUKACJA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

Liczba nauczycieli i pedagogów objętych edukacją   

Liczba pracowników  administracyjno – technicznych szkół 
objętych edukacją 

 

 

W jaki sposób w/w osobom zostały przedstawione 
założenia i treści programowe? 

Liczba odpowiedzi udzielonych przez koordynatorów 
szkolnych 

Podczas indywidualnych rozmów  

Na radzie pedagogicznej  

Podczas spotkań specjalnych dot. programu  

Podczas zajęć edukacyjnych z młodzieżą  

Poprzez dystrybucję ulotek  

Nie zostali zapoznani  

W inny sposób (Jaki?)  

 
 
5. EDUKACJA INNYCH OSÓB POZA SZKOŁĄ 
 

Liczba innych osób objętych edukacją (opiekunowie 
kolonijni, seniorzy, uczestnicy imprez masowych) 

 

 
 
6. REALIZATORZY DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH 
 

Realizatorzy programu w szkole  Liczba realizatorów 
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Realizatorzy programu w szkole  Liczba realizatorów 

Wychowawca klasy  

Nauczyciel przedmiotowy  

Pielęgniarka  

Pedagog  

Położne  

Psycholog   

Lekarz (ginekolog, onkolog)  

Dyrektor, Wicedyrektor  

Przedstawiciel WOK  

Ogółem  

 
 
7. WDROŻENIE PROGRAMU 
 

Formy wdrożenia VII edycji programu Liczba form Liczba uczestników Adresaci działań 

Wystosowanie pisma do dyrekcji szkoły    

Organizacja konferencji    

Organizacja szkolenia    

Organizacja narad    

Poradnictwo metodyczne    

 
 
8. FORMY EDUKACJI UCZNIÓW 
 

Formy edukacji Liczba szkół Liczba klas Liczba uczniów 

Zajęcia warsztatowe zaproponowane w poradniku  
z wykorzystaniem prezentacji 

   

Gazetki szkolne    

Pogadanki lub prelekcje prowadzone przez specjalistów    

Zajęcia warsztatowe rozszerzone o własne pomysły     

Imprezy prozdrowotne organizowane w szkole    

Emisja filmu    
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Konkursy (Jakie?)    

Inne formy (Jakie?)    

 
 
9. FORMY REALIZACJI PROGRAMU PRZEZ KOORDYNATORÓW POWIATOWYCH 
 

Formy  Liczba form Liczba uczestników    Adresaci działań 

Poradnictwo metodyczne    

Dystrybucja materiałów    

Ekspozycje wizualne    

Stoiska edukacyjne i punkty informacyjno – 
pomiarowe 

   

Pogadanki, prelekcje, wykłady    

Organizacja spotkań z lekarzem ginekologiem    

Zajęcia edukacyjne     

Przygotowanie i zamieszczenie informacji na 
stronach internetowych 

   

Konkursy    

Inne formy (Jakie?)    

 
 
10. MATERIAŁY 
 

Które materiały są szczególnie pomocne przy realizacji 
programu? 

Liczba odpowiedzi udzielonych przez koordynatorów 
szkolnych 

Poradnik dla realizatora programu  

Prezentacja multimedialna  

Scenariusze zajęć zawarte w poradniku  

Składanka dla rodziców/ nauczycieli  

Zakładka dla uczniów  

Strona internetowa  

 
 
11. WSPÓŁPRACA 
 

Współpraca na poziomie szkoły  
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Współpraca na poziomie powiatu  

 

 

 

 

 
 
12. OCENA PROGRAMU 
 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych, w których program był 
oceniany 

 

 

Mocne strony programu 
 

 

 

 

 

 

Słabe strony programu 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
13. KONTYNUACJA PROGRAMU 
 
Czy szkoła będzie kontynuować realizację programu  
w kolejnej edycji? 

Liczba odpowiedzi udzielonych przez koordynatorów 
szkolnych 

Tak  
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Nie (Dlaczego?)  

 
 
14. PODSUMOWANIE PROGRAMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Data, miejscowość 

 
 
 

 
Podpis i/lub pieczątka osoby sporządzającej 

 
 


